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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Deze week in de TestNetNieuws Weekly
Interview with… Alon Linetzki, keynote spreker Najaarsevenement!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Najaarsevenement: De P van Performance!
Met het thema 'Hoe verbeter ik mijn prestatie' geven we ruimte aan drie P's: Persoonlijke,
Procesmatige en Performance prestaties. In deze nieuwsflits een toelichting op de derde P: de
verbetering van Performance. Met performance bedoelen we in dit geval alles wat te maken
heeft met het testen en verbeteren van applicatieve performance: performancetesten dus.
Veel performancetesten worden pas in de eindfase van het project gepland. Daardoor zijn
eventuele bevindingen duur, tijdrovend en ingrijpend om op te lossen. En soms vervalt de test
zelfs helemaal als gevolg van uitloop van andere activiteiten.
Michael Kok vertelt hoe al tijdens de bouw begonnen kan worden met
performancetesten en welke voordelen dat biedt.
René Meijboom presenteert over een ander heet hangijzer in performancetesten: het
meten van front end performance. In veel projecten meten performancetesten de
responstijden rechtstreeks op de servers van het opgeleverde systeem. Er wordt nog
weinig aandacht besteed aan client side processing, en toch zijn er allerlei
ontwikkelingen die de noodzaak daartoe vergroten.
Onze derde performance-spreker is Joerek van Gaalen, die zal uitleggen waarom een
verschuiving van performance testen naar performance assurance nuttig is. Een
aanvulling op de bekende performance test diensten is om ook performance monitoring
in te richten na de in-productie-name van een systeem. Performance is immers geen
momentopname, maar een continue uitdaging gedurende de gehele applicatie lifecycle.
Drie diverse en interessante performanceonderwerpen, die bovendien op verschillende
tijdstippen plaatsvinden. Kom je specifiek voor performancetesten, dan kun je ze alle drie
bijwonen!
Schrijf je dus in!
Dat gaat via de website. Daar staat ook het ochtendprogramma en het middag- en
avondprogramma.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onderwerpen voor thema-avonden 2015
Voor 2014 zijn alle thema-avonden ingevuld. Binnenkort starten we met het inplannen van de
thema-avonden voor de eerste helft van 2015. Omdat we graag van jullie horen welke
onderwerpen er binnen onze community leven, roepen we je op om jouw gewenste

onderwerpen in te sturen. Als het je leuk lijkt om zelfs eens een onderwerp te presenteren op
één van de avonden horen we dat ook graag.
Mail je suggesties naar: evenement@testnet.org!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LINKS
BNTQB website
Gratis naar NGI-events
Hoe aan te melden voor de TestNetNieuwsWeekly?
TestNet LinkedIn Groep
Jubileumboek downloaden
Archief TestNetNieuwsFlits
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Als TestNet onderhouden we contact met de Belgische discussiegroep voor software testers
van TI/KVIV, tegenwoordig opererend onder de naam "ie-net". Op hun website is meer
informatie over hun activiteiten te vinden.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thema-avonden (inclusief diner) zijn gratis toegankelijk voor leden.
Niet-leden betalen 35 Euro (incl BTW). Inschrijving kan tot 3 dagen voor de thema-avond. Meld
je alleen aan als je ook werkelijk komt en meld je weer af als je onverhoopt toch niet komt.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

